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Ved skrivelse af 22. juli 1969 fremsatte den daværende Aulum-Hodsager kommune
begæring om fredning af et 174 ha stort areal omkring Stoubæk Krat b8liggende
umiddelbart syd for Hodsager by.

Som begrundelse for begæringen er anført:
"Arealet er meget indholdsrigt. Der er således hede med enebærbevoksning,

egekrat, mose med søer, ådal med enge og en ureguleret å. Det må derfor antages,
at der er væsentlige naturvidenskabelige og undervisningsmæssige interesser knyttet
til området. Det er da også oplyst over for sognerådet, at botanikere, ornithologer
og ferskvandsbiologer har peget på området som særligt betydningsf~ldt.

Fra de offentlige veje er der ofte en meget smuk udsigt til området, og mange
mennesker har og vil kunne få stort udbytte af at færdes i den smukke og særprægede
natur, der findes her.

Endelig skal det anføres, at området indgår i de arealer, som statens natur-
frednings- og landskabskonsulent,i naturfredningskommissionens betænkning har udpe-
get som værende af interesse for fredn:Lng."

Fredningsplanudvalget for Ringkøbing Amt har i marts 1972 tilsluttet sig
kommunens begæring om fredning af området og har efter forhandling med forskellige
interesserede nedlagt følgende endelige frodningspåstand:

§ 1.

Enhver foranstaltning, der kan virke skadelig på den naturlige plantevækst,
er ikke tilladt. Udvidelse af de opdyrkede arealer samt tilplantning må således ikke
finde sted.

Der kan på foranledning af de påtaleberettigede uden udgift for ejerne træffes
de nØdvendige foranataltninger til bevarelse af de for området naturlige planto-
samfund, herunder fjernelse af selvsåede træer og buske.

Egekrattet skal bevares som overvejende egekrat. Fredningsnævnet er berettiget
til at gribe ind, såfremt ejeren disponerer i strid hermed. Såfremt ejeren ønsker
at foretage hugst eller lignende i egekrattet, skal fredningsplanudvalget underrettes
herom mindst l måned forinden. Forinden der foretages hugst, skal der ske udvisning,
og fredningsplanudvalget skal gives mulighed for at deltage heri. Såfremt ejeren
ikke plejer arealet, således at egekrattet ikke bevares som overvejende egekrat, ar
fredningsnævnet berettiget til at lade den fornødne hugst og pleje foretage efter
forudgående underretning til ejeren.
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§ 2.
De arealer, der er udnyttet til landbrug, samt de på kortet indtegnede planta-

; gearealer må fortsat udnyttes til henholdsvis Jandbrugsdrift og plantagedrift, og
omlægning af græsset i engarealer skal således være tilladt.

Dog skal plantagearealer mellem åen og stien langs denne ved førstkommende
omdrift tilplantes med løvtræarter efter en plan godkendt af fredningsnævnet.

§ 3.

Åen må ikke reguleres. Det skal dog efter indhentet godkendelse fra frednings-
nævnet og amtsvandvæsenet være muligt at sikre mod yderligere gennembrud af åen.

Der kan dog i tilfælde af overhængende fare for pludselig og voldsom over-
svømmelse uden fredningsnævnets tilladelse midlertidigt anbringes værn mod gennem-
brud af åen.

Fredningen skal ikke være til hindor for, at amtsvandvæsenet foretager sædvan-
lig oprensning af åløbet.

§ 4.

. '

Ændringer af torræn form erne må ikke finde sted. Således må der ikke foretages
afgravninger og påfyldninger udover, hvad der er nødvendigt til almindelig udgrøft-
ning og lignende •

Det skal dog efter indhentet godkendelse fra fredningsnævnet være tilladt
ejeren af matr. nr. l aq og l av, Gl. Hodsager, at udfylde nogle mindre mosehuller
med jordfyld samt at udplanere det sumpede areal.

§ 5.

Enhver form for bebyggelse skal være forbudt. Opstilling af skure, boder,
master og lignende skæmmende indretninger er forbudt.

Det skal dog eftor indhentet godkendolse fra fredningsnævnet være tilladt
ejeren af matr. nr. l g Gl. Hodsager at tilbygge de nØdvendige driftsbygninger
inden for ot område beliggende indtil 30 meter sydvest for fredningsgrænsen, samt
ejeren af matr. nr. Ib Gl. Hodsager at opføre enfamiliehus og anlægge have.

§ 6.

Campering skal ikke være tilladt.

§ 7.

Honkastning af affald og lignende materialer skal væro forbudt.

§ 8.

Etablering af hegn udover de for landbrugsdriften nødvendige kreaturhegn på
marker og enge skal ikke være tilladt., ,

§ 9.

Luftledninger må ikke føres hen over arealet.
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§ lo.

Anvendelse af radio og lignende støj spredning på arealet er forbudt.

§ ll.

Der tillægges almenheden adgang til færdsel tilfods overalt på arealerne syd-
vest for åen, dog med undtagelse af landbrugsarealer i omdrift. Desuden tillægges
der almenheden adgang til færdsel til fods ad de på kortet viste gangstier nordØst
for åen.

Såfremt det skØnnes nødvendigt af hensyn til kvægdriften, skal der med
fredningsnævnets samtykke kunne anlægges og indhegnes stier i 3 meters breddo med
do nødvondige gennemgange for græssonde dyr.

Fredningsmyndighederne skal foranledigo, at der opsættes anvisningsskilto og
etableros og afmærkos gangstier, i princippet således som vist på kortet, idet
fredningen ikke skal være til hinder herfor.

Der tillægges almenheden adgang til kørende færdsel ad de på kortet viste
adgangsvoje, og det skal være tilladt fredningsmyndighederne at etablere 3 parka-
rings- og rastepladser som vist på kortet.

Vedligeholdelsen af adgangsvej e og parkerings- og rastepladser skal påhvilo
kommunalbestyrolson.

Efter sagens rejsning har naturfredningsrådet foretaget besigtigeIso af aroa-
lerne og har i erklæring af 4. april 1972 bl.a. udtalt:

"På grund af årstiden for besigtigelsen var det dosværre ikke muligt at ind-
drage græs-urto-samfundene i vurderingen af områdots naturvidenskabolige værdier;
alene på grundlag af de landskabelige forhold samt hede, krat- og trævegotationon
i områdot finder man dog at kunno betegne dot som i høj grad fredningsværdigt.

Af det besigtigodo må især fremhæves den tæt småkuperede hedeflado med ind-
landsklitdannelse vost for ådalen, hvor vegetationen fremtræder med alle overgange
mellem åben hede, hede med sprodte busk o af ene, eg Dg asp, tættere krat og højskov.
Højskoven er iøvrigt bemærkelsesværdig ved at være rig på gamle, selvsåedo grantræor

Der bør i tilfælde af fredning udarbejdes en driftsplan for området med det
formål at søge dot meget attraktiv8 landskabs- og vogetationsbillode bevarot; man
bemærker, at der gennem § l i forslaget til fredningskendelse åbnes mulighed herfor.'

Fredningsforslaget er blevot bekendtgjort den 20. og 21. marts 1972, og
lodsejere og andre interesserede har fået tilsendt genpart af forslagot og rolevante
bilag.

Frodningsforslaget omfattor - således som detto er angivot i frodningsplan-
udvalgets skrivelse af 24. maj 1972 - følgende lodsojere og matrikelnumro helt oller
delvist:
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Lb. Matr. Ejerlav Sogn Navn
Areal, der på-
stås fredet

nr. nr. lalt Deraf
ca. ha § 47

ca. he

l O.a. Rotvig Aulum Arkitekt P.Hougaard Nielsen 7,7 7,7
la H.C. Ørstedsvej 2,

7800 Skive

2 le,2e Rotvig Aulum Direktør C.Chr.Burmeister, 110,0 20,5
lr,lq Gtoubæk " Malmøgade 5
6:-a.la 2100 København ø
" 2c " ",e " 19 " ".. l'U " ..•,; 3 2b Rotvig Aulum Mathias Nielsen, 8,2 7,7(_ lp GloHods- Hods- Kirkegaard, Hodsager

ager ager 7500 Holstebro
D.a~la " "

4 O.a.lk Stoubæk Aulum Carlo Madsen, Vester Stou- 1,4.. II .. .. bæk, 7490 Aulum
" 5 In Stoubæk :Aulum Jens Peter A.K. ørregaard, 2,2 2,2

Lægaard, 7490 Aulum

6 2a Stoubæk Aulum Richard Nielsen, 2,0 2,0
lo Stoubæk,
7490 Aulum

7 lo Stoubæk Aulum Agner, Niels og Ester 2,0 2,0
Ih Glo Hods- Hads- Margrethe Graulund,

" ager \ager :Nr. Grønkjær,
,7490 Aulum

8 17,19,26 Hallund- :Hods- Sv. Gustav Kristensen, 5,0 4,7
bæk ~ager Hodsager,

O.a. GloHods- 7500 Holstebro
l~ ager "

9 19, Gl.Hods- Hads- Poul Jensen, 2,7 2,7
ager j ager Hedegaard, Hadsager,

7500 Holstebro

lo O.a. GloHads- :Hods- Henry Sørensen, 4,6 4,G
laf ager \ager Ny Kirkegaard, Hadsager,

7500 Holstebro

11 d.a. Gl.Hods- ,Hads- Emilie Majgaard Pedersen, 3.J 1.8
laq ager :ager Hadsager, 7500 Holstebro

"e 12 lav Gl.Hods- ,Hods- Ernst Pedersen, 7,8 4,6
, O:-å.lbo ager :ager Anneksgaarden, Hodsager,

7500 Holstebro

13 1cb GloHods- ;Hads- Marinus B. Jeppesen, 1,4 1,4
ager ,ager Hadsager, 7500 Holstebro

.-.......... :................................ ~......... ........... ,..-......... .... .................. ~.. ........................................................ ........................................................
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Areal, der på-
c ,

. - lb. Matr • Ejerlav 80gn Navn stås fredet
nr. nr. laIt Deraf

ca. hal § 47
ca. t-

14 0.a.3a Hallund-: Hods- 8. østergaard Pedersen 12,8 9,2
bæk ~ ager Toppergaard, Hodsager,

7500 Holstebro

15 0.a.3r Hallund-] Hods- Niels E.S. Bertelsen, 1,1 1,1
bæk ! ager Tagensvej 239,

2400 KØbenhavn NV

16 0.a.4a Hallund-f Hods- Egon Hamborg , 1,7 l,?
bæk j ager Hallundbæk, Ho dsag er ,

7500 Holstebroe 17 0.a.3!:! Hallund- i Hods- J. Nørkjær Pedersen, 0,6 0,6e bæk I ager Vinkelvej l,
7490 Aulum

el 18 0.a.1b G1.Hods-\ Hods- Morten Mortensen, 0,5 0,5
ager ager Hodsager,

7500 Holstebro

19 6 og 8 Stoubæk Aulum Dorrit Gjørup, 49.1 13,8
0.a.2a Rotvig II Gee1skovvej 7,
" 2c " II 2830 Virum

li:: Gl.Hods- i Hods-
ager ager

20 9 Stoubæk Aulum Dorrit Gjørup 0,2 0,2

21 14 Stoubæk Aulum Dorrit Gjørup 0,3
~

0,3
ialt 224,4 89,3

=======~========•
Efter behørig indkaldelse afholdtes den 5. april 1972 møde med de interesserede

størstedelen af lodsejerne var mødt eller repræsenterede. Endvidere var mødt repræ-
sentanter for Aulum-Haderup kommune, Det danske Hedeselskab, Aulum Jagtforening og
Fredningsplanudvalget for Ringkøbing Amt.

Fredningsplanudvalget anbefalede fredningen bl.a. med henvisning til det af
landskabsmæssige og rekreative grunde ønskelige i at sikre Storådalens nuværende
tilstand og kunne iøvrigt tilslutte sig det af kommunalbestyrelsen og Naturfrednings-
rådet anførte.

Lodsejerne fru Dorrit Gjørup og direktør C. Chr. Burmeister kunne i princippet
tilslutte sig Ønsket om fredning, men forbeholdt sig at fremkomme med en nærmere
redegørelse for deres synspunkter.

Arkitekt M.A.A. Peer Hougaard Nielsen kunne som lodsejer ligeledes tilslutte
sig påstanden om fredning, men fremsatte ønske om en nærmere forhandling med fred-
ningsplanudvalgets teknikere, forinden han tog endelig stilling til sagen.
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Med en enkelt undtagelse protesterede samtlige blandt lodsejerne mødte land-
mænd mod den påtænkte fredning og udtalte, at de ville rette henvendelse til De
jydske landbo- og husmandsforeninger med anmodning om bistand.

Aulum Jagtforening protesterede mod den påtænkte placering af den sydligste
parkeringsplads, idet foreningen påpegede, at netop dette sted tjener som dyrevek-
sel, idet råvildtet passerer dette sted undervejs fra Stoubæk Krat til Aulum Kommu-
neplantage.

Efter at nævnet havde imødekommet de fremsatte ønsker om en udsættelse af
sagen, afholdt nævnet nyt møde med de interesserede den 16. august 1972. Til mødet
forelå skrivelse af 24. maj 1972 fra fredningsplanudvalget, hvori visse undor for-
handlingerne fremsatte ønsker om ændringer i den oprindelige fredningspåstand er
imødekommet, skrivelse af 3. maj 1972 fra De jydske landbo- og husmandsforeninger,
skrivelse af 25. maj 1972 fra landsretssagfører Jørn Hansen, Randers, som advokat
for fru Dorrit Gjørup og direktør C. Chr. 8urmeister samt skrivelse af 18. april
1972 fra arkitekt Peer Hougaard Nielsen.

på dette møde forhandlede nævnet særskilt med lodsejerne i det omfang dette
ønskedes.

Fru Dorrit Gjørup har med hensyn til fredningens omfang nedlagt påstand om:
at det tillades hende at afspærre den nord-syd gående vej gennem krattet på

det sted, hvor den nord-syd gående sti udmunder i vejen ved den skarpe slugt.
( ca. 150 meter syd for "Rotviglund")

~ arealet omkring "Rotviglund" inddrages under fredningen, men uden adgang
for offentligheden, idet fredningen dog ikke skal være til hinder for, at der sker
beplantning af ubeplantede arealer efter nærmere godkendelse af fredningsnævnet,
samt at der i en afstand af indtil 50 meter fra de nu eksisterende bygninger syd
for den øst-vest gående vej og vest for den nord-syd gående vej, således som disse
fremtræder på sagens endelige kort, kan ske bebyggelse under fredningsnævnets censur
med hensyn til bygningernes ydre fremtræden, herunder slørende beplantning, men
således at bebyggelse - bortset fra skovbrug og landbrug - ikke vil ske til erhvervs-
mæssige formål, herunder erhvervsmæssige fritidsudlejninger,

~ det tillades hende om fornødent at etablere en afspærring under frednings-
nævnets censur med hensyn til type øst for det punkt, hvor stien forlader den øst-
vest gående vej og drejer mod syd. (ca. 500 meter sydvest for "Rotviglund".)

Fredningsplanudvalget har intet haft at erindre mod denne påstand.
Med hensyn til fredningens omfang har direktør C. Chr. Burmeister modsat sig,

at der anlægges parkeringsplads i krattets sydlige udkant som angivet på det oprin-
delige kort i sagen, samt at der gives almenheden adgang til færdsel med motorkøre_
tøjer ad vejen fra landevejen frem til den angivne parkeringsplads. Han vil derimod
ikke modsætte sig, at der eksproprieros ca. l ha. land bevokset med løvtræer og ny-
plantede grantræer beliggende ca. 70 meter vest for 6toubæk Bro og et indtil 1.000

m2 stort vest herfor beliggende markareal til parkerings- og rasteplads. I tilfælde
heraf er han indforstået med, at der føres en sti fra dette areal mod nord umiddel-



e•

- 8 -

bart øst for skellet mellem eng og mark og videre ad eksisterende kreatursti langs
engen til det sted, hvor kreaturstien stØder ud i markvej en , der fører fra det med
"P" mærkede sted til matr. nr. l n 8toubæk og derfra ad markvejen ud til den nord-
sydgående vej igennem krattet. Under samme forudsætning har han intet imod, at der
etableres en stente over hegnet fra parkerings- og rastepladsen til den umiddelbart
øst herfor liggende eng, således at der bliver adgang til åbredden i en afstand af
100 meter fra broen.

Fredningsplanudvalget har orl<læret sig indforstået med denne ændring af
fredningsns omfang, men på vilkår, at der i kendelsen optages særlig bestemmelse
om svagtgåendes adgang til kørsel i krattet. Dette vilkår har lodsejeren ikke kun-
net acceptere, idet han finder det umuligt at administrere og kontrollere en bestem-
melse herom.

Arkitekt, M.A.A. Peer Hougaard Nielsen har erklæret sig meget positivt ind-
stillet over for det fremsatte ønske om fredningen, men har om Fredningens omfang
udtalt, at han for sin ejendoms vedkommende ønsker, at dette sker på følgonde
vilkår:

at den sydvost for hans bygninger eksisterende vej forlægges efter nærmere
aftale mellem ham og fredningsplanudvalget og uden udgift for ham,

at den pågældende del af den nu eksisterende del af vej8n sløjfes uden udgift
for ham,

at det mellem de to veje beliggende areal beplantes uden udgift for ham,
og at fredningsplanudvalget påtager sig anlæg af parkeringspladsen på hans grund,
i princippet på grundlag af en af ham udarbejdet tegning af ll. april 1972, og så-
ledes at oventuel fornøden forstærkning af skovbrynet etableres ligeledes uden
udgift for ham.

Arkitokt Hougaard Nielsen har derhos forbeholdt sig at få tilkendt erstatning
for afgivelse af areal til parkeringsplads på lige fod med den anden lodsejor,
direktør Burmeister.

Endelig har arkitekt Hougaard Nielsen påpeget, at der efter den fremsatte på-
stand etableres adgang for offentligheden til det til hans ojendom hørende engareal,
mon at der trods dette rent faktisk ikke bliver adgang til arealet, idet der i
øjeblikket kun er mulighed herfor ved forudgående færdsol over hans landbru9sarealor
i omdrift - hvilke arealer ifølgo påstanden undtages fra bestemmelsen om åbning for
offontligheden - og idet han ikke selv agter at etablere adgang over sin landbrugs-
jord til engarealet.

Frodningsplanudvalget har tiltrådt, at fredning sker på de af arkitekt Hougaarc
Nielsen stillede vilkår. Udvalget har dog ikke mont at kunne fravige princippet om
etablering af adgang for offentligheden til de vod påstandon berørte engarealer,
men har taget lodsejerens bemærkninger om, at der for tiden ikke bliver adgang her-
til, til eftorretning.

De jydsko landbo- og husmandsforeningers rådgivende udvalg vedrørende ekspro-
priation m.v., der på en undtagolse nær repræsenterer samtlige øvrige lodsejere, har
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for det tilfælde, at fredning gennemføres trods lodsejernes protest, nedlagt føl-
gende påstand hvad angår fredningens omfang og indhold:
l.

2.•

3.

-e 4.

5.

'.

II\ r.

matr.nr. l bf Gl. Hodsager by, Hodsager sogn, tilhørende Jens Peder Sørenser
(lb.nr. IS) unddrages fredningen, idet der ikke er tilstrækkelig begrundel-
se for at pålægge lodsejeren indskrænkninger som nævnt i fredningspåstanden,
den del af matr.nr. l E2 Gl. Hodsager by, Hodsager sogn, tilhørende Ernst
Pedersen (lb.nr. 12), der ligger i byzone, unddrages fredningen,
Fredningsgrænsen mod matr.nr. l g Gl. Hodsager by, Hodsager sogn, tilhørenda
Svond Gustav Kristensen (lb.nr. S) trækkes 25-50 m fra eksisterende bygning-
er, således at der gives ejeren mulighed for udvidelse af driftsbygningerne,
der må i fredningspåstandens § 3 optages en bestemmelse, der giver
lodsejerne mulighed for uden fredningsmyndighedernes tilladelse at foretage
foranstaltninger mod oversvømmelse i faretruende tilfælde, idet der ikke er
tid til at indhente tilladelse, hvis skader skal undgås,
ordene "i omdri ft II i påstandens § 11, stk. l, 1. pkt. bør udgå, idet adgang
for offentligheden ikke ses at være foreneligt med den fortsatte udnyttel-
se af arealerne til afgræsning, høbjergning m.v.
Fredningsplanudvalget har heroverfor bl.a. af hensyn til stiføringen fast-
holdt, at matr.nr. l~ (lb.nr. IS), dor er underkastet kirkefredning, medta-
ges under fredningen, men har med tilslutning af Aulum kommunalbestyrelse
kunnet tiltræde, at den del af matr.nr. IE2 (lb.nr. 12), der ligger nord-
vestligst og umiddelbart nordøst for matr.nr. laq, udgår af fredningen.
Udvalget vil efter omstændighederne ikke modsætte sig, at fredningen ikke
bliver til hinder for, at avlsbygninger på matr.nr. 1 g (lb.nr. S) udvides
eller ombygges efter forudgående tilladelse af fredningsnævnet. Hvad angår
den af lodsejerne ønskede adgang til i faretruende tilfælde umiddelbart at
foretage sikringsforanstaltninger, har fredningsplanudvalgot ikke kunnet gå
med hertil, men har erklæret sig enig med lodsejerne i, at fredningen ikke
skal være til hinder for, at amtsvandvæsenet i overenstemmeIse med gældende
regler foretager nærmere oprensning af åen. Udvalget har heller ikke hor ment
at kunne fravige princippet om adgang for offentligheden og har derfor fast-
holdt formuleringen af påstandens § 11, stk. l, l. pkt.

Aulum-Haderup kommune har påpeget, at det, såfremt der bliver behov for
anlæg af et rensningsanlæg i eller ved Hodsager by, kan blive nødvendigt at
søge dispensation fra de ved nærværende kendelse fastlagte bestemmelser.

Der er over for nævnet fremsat følgende erstatningskrav i tilfælde af
fredning:
af fru Dorrit Gjørup:
1. for ca. S ha fredskov ......................... 1.000 kr. pr • ha
2. for engarealer ................................ 2.500 kr. pr • ha
3. for øvrige arealer ............................ 2.000 kr. pr • ha
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idet en del af disse ifølge erklæring
fra De jydske landbo- og husmandsfor-
eningers rådgivende udvalg af 4/5-
1972 med fordel vil kunne opdyrkes,

4. for forringelse af ejendommens handels-
værdi ........•.............................. 40. DDO kr.

II. af direktør C. Chr. Burmeister:

l. for r.ogle nærmere over for nævnet
påpegede arealer, som ifølge er-
klæring fra De jydske landbo- og
husmandsforeningers rådgivende
udvalg af 4/5-1972 med fordel vil
kunne opdyrkos ...•.•.•.••••••.•••••.••..•..•

2. for 7.4 ha fredskov •.••.•.•••...••...•..•••.
3. for engarealer inden for byggelinien ••••••••
4. for øvrige arealer .•••••.••••.•..•.•••..•••.

III. af De jydske landbo- og husmandsforeningers
rådgivende udvalg vedrørende okspropriation
på nedennævnte lodsejers vegne:
A: generelt:
l. for arealer på åens nordøstlige side

3.000 kr. pr. ha
1.000 kr. pr. ha
2.500 kr. pr. ha
1.500 kr. pr. ha

a) inden for åbyggelinien ••••••••••••••••••• 2.000 kr. pr. ha
b) udon for åbyggolinien ••••••••••••••.••••• 2.500 kr. pr. ha

2. for arealer på åens sydvostlige side
inden for åbyggolinien (lb.nr. 5 og 6)

a) uden offentlig adgang ••••••••••••••••••••
b) med offontlig adgang ••••••••.••••••••••••

3.
4.

for lb.nr. 4
for stianlæg

undor set .

................................

3.000 kr. pr. ha
5.000 kr. pr. ha

10.000 kr.
lo kr. pr. lb. m

Lb.nr. Lodsejer
Erstatningskrav i kr.

For arealor For arealer

1.250

indenfor § 47

15.400 16.650

Ialt

11.000
10.000
11.000

B: de enkelte lodsejeres ~rav:

er af foreningerne opgjort således:

udenfor § 47

Mathias Nielsen,
Carlo Madsen,
Jens P.A.K. ørregaard
Richard Nielsen

10.000

10.000 10.000
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., Erstatning i kr.e

Lb.nr. Lodsejer For arealer For arealer
udenfor § 47 indenfor § 47 lalt

7 Agner Graulund m. n. 4.000 4.000
8 Sv. Gustav Kristensen 750 9.400 10.150
9 Poul Jensen 5.400 5.400

lo Henry Sørensen 9.200 9.200
11 Emilie Majgaard Pedersen 3.250 3.600 6.850
12 Ernst Pedersen 8.000 9.200 17.200
13 Marinus B. Joppesen 2.800 2.800

,t 14 S. østorg~ard Pedorsen 9.000 18.400 27.400
15 N.E.S. Bertelson 2.200 2.200• 16 Egon Hamborg 3.400 3.400

~ 17 J. Nørkjær Pederson 1.200 1.200- 18 Morten Mortensen 1.000 1.000

Hortil kommer lo kr. i erstatning pr. løbende meter sti for de
af stianlægget berørte lodsejere.

I

Fredningsnævnet, der under denne sag består
af retsassessor Knud Marstal, Holstebro, amtsråds-
medlem, gårdejer Thomas Andersen, Lergrav, Aulum,
og gårdejer Martin Andersen ,Faarbæk , Karup, har
udover fornævnte mødor beha~dlet sagen på internt
møder og har foretaget yderligero besigtigelser.

Fredningsnævnet finder, at do af sagen omfat-
tede områdor fremtræder som særrjplpc, C;lIl1lkk8 ubun,1r-
tG hedearealer , at særprcBgut egekrat og en i<:m'akLH--

ristisk ådal mod smukke engo og uruguleredo sno-
ninger af åløbet, som dot vil have stor værdi at
bevare som en del af do værdifulde larlrlskahuromkring
Storåon. Det findes ligeledes ønskeligt, at området,
dGr egner sig til traveture i uforstyrret natur, mod
de nodGnfor anførte btJ~:W<Lllsflingorsikres for almen-
hoden til fri f~rdsel og ophold.

Da botingelserne i naturfrodningslovGn således
findes Al: vmro opfyldt, vil de i frRdllillYS[11Arllwhml!]Pt-c-;[lFt-

stand af 24. maj 1972 omhandlede arealer mod undta-
gelse af lb.nr. 18, 0,8 ha af lb.nr. 12, 10,2 ha
af lb.nr. 2, og med tillæg af 1,8 ha til lb.nr.
19, ialt ca. 209 ha være at frode som nodenfor angi-
v8t og afgrænset på vedhæftede kort og på følgonde vilkår:
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§ 1.

Enhver foranstaltning, der kan virke skadelig på
den naturlige plantevækst, er ikko tilladt. Udvidelsu
af de opdyrkode arealer samt tilplantning må således
ikke finde stod.

Der kan på foranledning af de påtaleberettigede
uden udgift for ejerno træffes de nødvondige foranstalt-
ninger til bevarelse af de for området naturlige plante-
samfund, herundor fjernelse af selvsåode træer og buske.

Egekrattot skal bevares som overvejende egekrat.
Fredningsnævnet er borettiget til at gribe ind, såfremt
ejeren disponerer i strid hermed. Såfremt ejeren ønsker
at foretage hugst eller lignendo i egokrattet, skal frod-
ningsplanudvalget underruttes herom mindst l måned forin-
den. Forinden der forotages hugst, skal dor ske udvisning,
og fredningsplan udvalget skal gives mulighed for at delta-
ge heri. Såfremt ejeren ikke plejer arealet, således at
egekrattot ikke bevares som overvojende egekrat, 81' fred-
ningsnævnet berottiget til at lade den fornødno hugst og
pleje foretage efter forudgående undorretning til ejuren.

§ 2.

'1

De arealol', dor Ol'udnyttet til landbrug, samt du på
kortet indtognedo plantagoaroaler må fortsat udnyttes til
henholdsvis landbrugsdrift og plantagedrift, og omlægning
af græsset i engarealer skal sålodes v~re tilladt.

Dog skal plantagoarealer mellem åen og stien langs
denne ved førstkommende omdrift tilplantes med løvtræar-
ter efter en plan godkendt af frodningsnævnet.

Fredningen skal heller ikke v~r8 til hinder for,
at der på de dele af arealet omkring "Rotviglund", der Ol'

ubeplantet, sker beplantning efter nærmore godkendeIso
af fredningsnævnet, eller at dor på aroalot mellem do to
veje ud for arkitokt Hougaard Nielsens ejendom (lb.nr. l)
sker beplantning eftor nærmere aftale mellem lodsejerne
og fredningsplanudvalget, ligesom sidstnævnte skal væro
berettiget til i fornødent omfang at forstærke skovbrynet
vod den på arkitekt Hougaard Nielsens ojendom etableredo
parkeringsplads vod passende beplantning, alt uden udgift
for lodsejoren.



•e
-

•

- 13 -
§ 3.

Åen må ikke reguleres. Det skal dog efter indhen-
tet godkendelse fra fredningsnævnet og amtsvandvæsenet
være muligt at sikre mod yderligere gennembrud af åen.

Der kan dog i tilfælde af overhængende fare for
pludselig og voldsom oversvømmelse uden fredningsnævnets
tilladelse midlertidigt anbringes værn mod gennembrud af
åen.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at amts-
vandvæsenet foretager sædvanlig oprensning af åløbet.

§ 4 •

Ændringer af terrænformerne må ikke finde sted.
Således må der ikke foretages afgravninger og påfyldnin-
ger udover, hvad der er nødvendigt til almindelig udgrøft-
ning og lignende.

Det skal dog efter indhentet godkendelse fra fred-
ningsnævnet være tilladt ejeren af matr. nr. laq og lav
Gl. Hadsager at udfylde nogle mindre mosehuller med jord-
fyld samt at udplanere det sumpede areal.

Fredningen skal heller ikke være til hinder for, at
den sydvest for bygningerne på matr. nr. l~ Rotvig by,
Aulum sogn (lb.nr. l) eksisterende vej forlægges og
sløjfes efter nærmere aftale mellem fredningsplanudvalget
og lodsejeren, og uden udgift for sidstnævnte.

§ 5.

Enhver form for bebyggelse skal være forbudt. Op-
stilling af skure, boder, master og lignende skæmmende
indretninger er forbudt.

Det skal dog efter indhentet godkendelse fra fred-
ningsnævnet være tilladt ejeren af matr. nr. 19 Gl. Hods-
ager at tilbygge de nødvendige driftsbygninger ~nden for
et område beliggende indtil 30 meter sydvest for fred-
ningsgrænsen.

Fredningen skal heller ikke være til hinder for, at
der i en afstand af indtil 50 meter fra de nu eksisteren-
de bygninger (lb. nr. 19) syd for den øst-vest gående
vej og vest For den nord-syd gående vej, således som
disse fremtræder på sagens endelige kort, kan ske bebyg-
gelse under fredningsnævnets censur med hensyn til byg-
ningernes ydre fremtræden, herunder slørende beplant-
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ning. Sådan bebyggelse kan dog - bortset fra skovbrug
og landbrug - ikke ske til erhvervsmæssige formål, her-
under erhvervsmæssige fritidsudlejninger.

§ 6.

Campering skal ikke være tilladt.

§ 7.

Henkastning af affald og lignende materialer skal
være forbudt.

§ 8•

•e Etablering af hegn udover de for landbrugsdriften
nødvendige kreaturhegn på marker og enge skal ikke være
tilladt.

Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at
der efter fredningsplanudvalg~ts nærmere bestemmelse
opsættes hegn omkring parkeringspladser og opholdsareal.

§ 9.

Luftledningor må ikke føros hen over arealet.

§ lo.

Anvendelse af radio og lignende støj spredning på
arealerne er forbudt.

§ ll .

• Der tillægges almellherlenAdgallg til færdsel til
fods overalt på aroalorne sydvest for åen, dog med und-
tageIse af landbnlORAl'C'Rlm'l ollldl'lr·t-.[lP <:' l IdL.1 I Hll:,..,uu"'"l

der almenhoden adgang til færdsel til fods ad de
på kortet viste gangsti er nordø5t for åen.

Såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til
kvægdriften, skal der med fredningsnævnets samtyk-
ke kunne anlægges og indhegnes stier i 3 meters
bredde og med de nødvendige gennemgange for græs-
sende dyr.

Fredningen skal dog ikke være til hinder for,
at offentligheden formenes adgang til det umiddel-
bart omkring bygningerne på "Rotviglund" beliggonde
areal, således som detto er nærmere angivet på kortet,
og at ejoran af "Rotviglund" (lb. nr. 19) afspærrer
den nord-sydgående vej gennem krattet på det sted,
hvor don nord-syd gående sti udmunder i vejen ved
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den skarpe slugt (ca. 150 meter syd for "Rotviglund"),
ligesom det skal være lodsejeren tilladt om fornødent at
etablere en afspærring under fredningsnævnots censur med
hensyn til type øst for det punkt, hvor stien forlader
den øst-vest gående vej og drejer mod syd (ca. 500 motor
sydvest for "Rotviglund").

Frodningsmyndighodorne skal foranledigo, at der
opsættes anvisningsskilte og etableres og armærkes gang-
stier, i princippet sålodos som vist på kortet, idet
fredningen ikko skal v~ro til hinder herfor.

Der till@gges almenhoden adgang til kØrende færd-
sel ad de på kortet viste adgangsvoje, og dot skal være
fredningsmyndighederno tilladt at otabloro 3 parkorings-
og rastepladser som vist på kortet.

Den ene af disso pladser placores efter lodsejer-
ens ønske (lb. nr. 2) på Gt ca. l ha stort jordstykke
bevokset med løvtræer og nyplantede grantr@or bolig-
gende ca. 70 mater vest for Stoubæk Bro og et indtil
1.000 m2 stort vest horfor boliggondo markareal. En af
de fornævnte stier skal udgå herfra mod nord.

Fredningsmyndighedorno skal ligelodes foranledigo,
at dor etablores en stento rra sidstnævnte parkerings-
og rasteplads over hegnet til den umiddelbart øst herfor
beliggende eng, idet der tillægges offentlighoden adgang
til åbredden i en afstand af indtil 100 meter fra broen •

Vod anlæg ar parkeringspladsen syd for "Gt.Rotvig"
(lb.nr. l) skal don hidtidigo adgangsvoj sløjfes og forlæg-
ges mod sydvest og arealet mellem don gamle og den nye
vej tilplantos, alt uden udgift for ejoren.

Vedligoholdelso af adgangsvej u og parkerings- og
rastepladser påhviler Aulum- Haderup kommune.

Som følge af dn lodsej erna ved fornævnte besternmel-
SGr pålagte indskrænkninger i deres ejerrådon, der ikkG
følger af allerede i 10vgivningGn fastlagte indgreb, samt
efter en bedømmelse af det af lodsGjerne fremførte og af
samtlige iøvrigt i betragtning kommende omstændigheuor
fastsætter fredningsnævnet følgende generelle Grstatninger
for den foran beskrevne fredning:

arealer nordØst for åen: 1.000,- kr. pr. ha
arealer sydvest for åen:
l. enge inden for åbyggolinien 1.500,- kr. pr. ha
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2. plantagearealer
3. dyrkbar hede
4. parkorings- og rastepladser
5. øvrige arealer (hovedsagolig udyrkbar

jord)
III. for udl~gning og etablering af stiaroaler

nordøst for åen ydes on erstatning på
medens der ikke ydes s~rskilt erstatning
for etablering af stier på arealerne syd-
vest for åen, idot der hor allerede er
ydet erstatning for offentlig adgang.
Nævnet har ikko fundet grundlag for at ydo lodsejur nr. 19,

1.000,- kr. pr. ha
2.000,- kr. pr. ha
1,- kr. pr. lb. metor

1.500,- kr. pr. ha

3,- kr. pr. lb. metor,

fru Dorrit Gjørup, særskilt erstatning for forringolso af ejendommens
handelsværdi.

Der tilkommer herefter de onkelte lodsejero erstatning således:

--------------------------------~-----------------------------~--------------------
lb. matr.nr.
nr.

areal
ha

ojornavn erstatning

----------~ L--------~-----------------------------l __------------------i :: :
1 la i 7,7 Peer Hougaard Nielsen ; 3.000,- kr.
: : (horaf 0,3 ha parkerings-l ! og rastoplads

le, 20 93,8 Carl Chr. 8urmoister
la, 2c (horaf 1,0 ha parkering&-
lq, Ir og rastoplads)
19, lu

l

2 171.5:10,- kr.

3 9.400,- kr.la,
2b

lp 8,2 Mathias Niolson
(heraf 0,12 ha sti)

4 11 Jacob Carlo Martinus Madsen; 2.100,- kr.1,4

5.000.- kr.

5

2.000,- kr.

In Jens Peder Anton Kjær
ørregaard

2,2 3.300,- kr.

2a 2,0 Richard Nielsen6 3.000,- kr.

7 1!2, lo

19, 17

19, 26

lq

laf

! laq 3.400,- kr.

Agner, Niels og Ester
Margrethe Graulund

2,0

Svend Gustav Kristensen5.08

Poul Jensen2,79 2.700,- kr •

lo Henry Sørensen
(heraf 0,03 ha sti)

4,6 4.900,- kr.

Emilie Majgaard Pedersen
(heraf 0,03 ha sti)

11 3,1
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-~~ rlb. matr.nr. ejernavn erstatning
nr.

12 lav ,lbd 7.0 Ernst Pedersen 7.000,- kr.
-'t

lcb 1,4 Marinus 8rogaard Jeppesen 1.400,- kr.

3a 12,8 Søren 0stergaard Pedersen 12.800,- kr.

3r 1,1 Niels Erik Skals 1.100,- kr.
8ertelsen

4a 1,7 Egon Hamborg 1.700,- kr.

3g 0,6 J. Nørkjær Pedersen 600,- kr.

6,8,2!: 50,9 Dorrit Gjørup 74.850,-
2,S, ly

13

14

15

16

17

19

20 9 0,2 Dorrit Gjørup 300,-
21 14 0,3 Dorrit Gjørup 450,- 75.600,- kr.

========================~~~~2================================~1~~~~~~;=~;~========
Herudover tillægges der Fredningsplanudvalget for

Ringkøbing amt til godtgørelse for forlægning og sløjfning af
vej ved lb.nr. l 10.000,- kr.====================

•

Erstatningerne er udregnet på grundlag af beregninger fore-
taget af fredningsplan udvalget over arealernes størrelse og fordeling på de
oven for nævnte kategorier.

Erstatningsbeløbene forrentes fra kendeIsens dato med en årlig
rente, der er l io højere end den af Danmarks Nationalbank for denne dato
fastsatte diskonto.

Da der ikke er fremsat krav fra pant- eller andre rettigheds-
haveres side om andel i erstatningerne, vil disse være at udbetale til de
anførte ejere.

Erstatningerne udredes med i af Statskassen og i af Ringkjø-
bing Amtsråd.

Kendelsen vil være at tinglyse på de anførte ejendomme.
Kendelsen skal af nævnet forelægges for Dverfredningsnævnet,

men de lodsejere eller øvrige interesserede, der vil påstå ken-
delsen ændret, skal tillige selv inden 4 uger efter kendeIsens
modtagelse indbringe den for Dverfredningsnævnet, Nyropsgade 224,
København V.

.'
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T h i b e s t e m m e s :

De fornævnte under løbenummer l-l? og 19-21 inclusive
nævnte og på vedhæftede kort viste ejendomme i Rotvig, Stoubæk,
Gl. Hodsager og Hallundbæk byer, Hodsa[Jer og Aulum sogne, af
areal ialt 208,7 ha fredes i overensstemmelse med det foran an-
førto.

I erstatning udbetales til ojerne de anførte beløb ialt
310.500,- kr. med renter som anført samt til Fredningsplanud-
valget for Ringkøbing amt 10.000,- kr.

Erstatningen udredes af Statskassen med i og af Ringkjøbing
Amtsråd med -ir.

Marstal,
fung. formand

Thomas Andersen Martin Andersen

~cfr. t/'t, jP.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS •

••
Marstal,

fung. formand
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Denne kendelse er forelagt overf:r'edningsnævnet i medfør
af naturfredningslovens § 25 samt anket af samtlige ejere, bort-
set fra lb.nr. 2\og lb.nr. 19-2~ med påstan1 principalt om fred-

\
ningens ophævelse, subsidiært om højere erstatninger, og om visse
ændringer i fredningens omfang og· indhold, herunder om begrænf':--
ning af den offentlige adgang.-

Overfredningsnævnet h3.1"'d€n 4/7 1973 foretaget besigtigel-
SE' af det frede(ie oe forhandlet med ejerne, hvoraf de ankende -
bortset fra lb.nr. l - alle var repræepnter9t af De e2mviTkende
danbKe Landboforeninger v/Arne Christensen, samt med rep~sent&4-
ter for fredningsplanudvalget , fredni ngsnævnpt, Danmarks ~laturfre(~·-
ningsforening og Aulum-Haderup kommune.

Overfredningsnævnet har herefter vedtaget at gennemføre
fredningen med følgende beITÆrkninger og ændringer:

I. Fredningens omfang.
De af fredningsnævnet fastsatte grænser godkendes, dog at

fredningen i det s;ydøstlige hjørne udvides med et ca. 9,4 ha 1::'t;Ort

delvist skovbevokset areal, hørende til ejendommene matr.nr 3 ~,
3 g, 3 ~ og 4 ~ Hallundbæk, Hodsager sogn (lb.nr. 14-17), således
at fredningsgrænsen herefter følger de~ offentlige vej fra Hods-
ager indtil Aulum-Haderup-vejen, der danner fredningens sydgrænse,
jfr. det kendelsen vedhæftede kort.

II. Fredningens indhold.
De af fr~dningsTh~vnet vedtagne fredningsservitutter, gen-

givet ovenfor pag. 12-14, tiltrædes ~~d følgende ændringer:

være til hinder for opsætning af faskiner til hindring af afgjort

generende indskæringer.



- 20 -

Til § 5. stk. l. om bebygBelse føjes: Opstilling af læ-
skure, nødvendige for kreaturdr 1ften, skal være tillad t med fred-
ningsnævnets godkendelse.

\
Til j. 5.) st.k.-.2., om bebyggelse ved e jendotnmen "Rotviglm1.d II

føjeu: Det udlaetc bygeefelt SKal alene tjene til udbygning af de
ekoi8terende bYBningor til brug for selve ejendommen som anført
, () 5
l " •

Til ~...§. (,;r. forcud med campering føjes: ldf,esom arealerne
ikke må benyttes "l~ilsky::lebane eller til m.otorJ.øb.

1-§ affattes således: Etablering af hegn er ikke tilladt
bortset fra de for l:Jl1dbrugsdriften nøavc;1nige kreaturhegn, saJnmen-

"

held dog det nedenfor under § 11 anførte.
Vedrørende offentlig adr;aæ-0.:..Y.:.Den i i 11 incleholdtE: C·';;-

stemmeIse om offentlighedens færdselsret på arealer ~..i for åen
ændres til kun at omfatte færdselsret til det på kortet viste vej·-

.'
og stisystem på lignende måde som på området øst for åen. Det 1)8-

mærkes herved, at den i naturfredningslovens §§ 55 og 56 hjemlede
offentlige fåj::'d8els-og opholdsret finder a:i'lendelse på skovveje• og uopdyrkede arealer som ved det nævnte vej- og stisystem bliver
offentligt tilgængelige. Fredningen skal dog ikke være til ~inder

• for ver. etablering af almindeligt kreaturheen et begrænse ophold s-
og færdselsretten til uopdyrket område, jfr. § 56, stk. 2, medens
afspærring af' offentligt tilgængelige skovve ,j e ikke er tillad t.

Det er enc1vir1en'!beslut t€t a t udvide den sydlige pa:cke-
rings- og rasteplads ved Stoubæk bro med ca. 7.500 m2

, så den
strækker sig nej til åen.

HA~'_E -.'tet' alfa "L"tec',;~ sål€de~. hvorved tillige er tiJ.sig-
tet en forenkling af bestemmelsen:
Stk. l. Der tillægges almenheden adgang ti.l færdsel til fods ad de
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f) ,

på kortet viste eksisterende og nye gangstier og veje samt til
kørende færdsel ad den til den nordlige parkeringsplads viste ad-
gangsvej. Såfremt det på arealerne øst for åen skønnes nødvendigt
af hensyn til kvæd~riften, skal de etablerede stier, jfr. nedenfor,
med fredningsnævnets 8amtykke kunne indhegnes i indtil 3 meters
bredde med de nødvendige gennemgange for græssende dyr.
Stk. 2. Der udlæeges følgen1e 3 parkerings- og rastepladser, som
vi8t på kortet:

e
e
e

l) En parkerings- og casteplads mod syd på lb.nr. 2, vest for Stou-
bæk bro, ill9tr.uY'.l .§; Stoubæk.

2) en parkeringspladc- mod nord, beligeende syd for ejendommen
"Store Rotvig.1s" ~ygninger på lb.m'. l, matr.nr. l Q: Rotvig,
hvortil kørevejen fra den offentlige vej forlægges mo~ vest i

forhold til den eksisterende, der sløjfes, og hvor arealet iliel-

lem den gamle og den nye vej tilplantes, alt uden udgift for

.' ejeren,
en parkeringsplads i fredningens nordvestlige hjørne på lb.nr. 2,

•
matr.nr., l ~ Rotvig, ud til den offentlicc vej.

Stk. 3. Fredningsmyndighederne foranlediger stablering og af~rk-
ning af gangstierne - i princippet som vist på kortet - samt af
parkerings- og rastepladser samt tilkørselsvej. Fredningsmyndighe-
derne opsætter anvisningsski:te og er iøvrigt berettiget til at lade
etablere de til områdets rekreative udnyttelse nødvendige facili-
teter.

Den fremtidige vedligeholdelse af adgangsveje og parkerings-
og rastepladser påhviler Aulum-H~1erup kommune.

Vedrørende ejendom:r:.enllRotviglundll
, lb.nr. 19, bestemmes

følgende v~ i8~ offentlige aagans på ~atr.r~. 2 ~, 2 ~, Rotvig,
Aulum, i nærheden af beboelsesbygningerne: Fredningen skal ikke være



e
e
e

.'

•

at. ,
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til hinder for, at ejeren
l) afsp~rrer den nordsydgående vej tæt forbi bygningerne på en

strækning af ca. 150 m på hver side af bygningerne, på hvil-
\ken strækning den offentlige gangsti fra den nordfra xiggende

parkerinesplads forlægges imod øst samt til
2) om fornødent at etablere en afspærring - under fredningsnævnets

censur med hensyn til type - af den østvestgående tilkørsels-
vej til bygningerne i en afstand af ca. 500 m fra disse.

Det ben~rkes, at kendelsen ikke indskrænker den ret til
færdsel på de nævnte vej- og stis'trækninger, som måtte tilkomme
nogen på andet retsgrundlag.

Påtaleret tilkommer fredning~nævn€t for li.ingkøbinge.mh;

fredningskreds .

III. Erstatninp.:.
Forsåvidt angår fredede arealer beliggende øst for Stor-

åen kan overfredningsnævnet tiltræde de af fredningsnævnet til-
kendte erstatninger, doe at der for arealer beliggende uden for
vejbyggelinie foretages en mindre forhøjelse. Det af fredningsnæv-
net anvendte erstatningsniveau, jfr. oven for pag. 15-16 - for
arealer beliggende vest for Storåen, såvel engarealer som krat -
hede- og skovarealer, er efter overfredningsnævnets opfattelse
væsentligt for højt under hensyn til arealernes karakter og fred-
ningsindgrebets betydning. Overfredningsnævnet har derfor for den
vedtagne fredning tilbudt ejerne ~etydeligt reducerede erstatnin-
gere

D~ :I.foverfredningsnævnet tilbudte erstatningsbeløb, an-
ført nea.enfor i !{onklusionen, er-accepteret af samtlige ejere,
bortset fra lb.nr. 5' og 6, for hvilke erstatningerne ved taksa-
tionskendelse af 24/5 1974 er fastsat ~il samme beløb som tilb~dt
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af overfredningsnævnet. Erstatningerne forrente s med 8 % p.a.
fra den 19/12 1972 til anvisningen.

Endvid\re er tilkendt De samvirkende danske Landbofore-
ninger et omkostningsbeløb pa 1.200 kr.

løvrigt vil den indankede kendelse være at sta1fæste.
Et kort nr. 2177/72 udvisende det fredede, der andrager

ialt ca. 218 ha, er ve"dhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m ro e s:

Den af fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds
den 19/12 1972 a~8agte kendelse om fredning af arealer i og om-
kring Stoubæk Krat i Aulum og Hodsager 80gne stadfæstes med de
af det foranstående følgende ændringer •

.' I erstatning udbetales følgende beløb:

Lb.
nr. Matr.nr. Ejerlav Sogn Navn

l. D.a:l~ ~otvig Aulum P. Hougaard Nielsen

• 2. l~, 2~ Rotvig Aulum C.Chr. Burmeister
Ir, 19 Stoubæk II

D:-a.la II II

II II 2'0 II It

" II 19 II It

It " 1,1! " II

3. 2B Rotvig Aulum Mathias Nielsen
III Gl.Hods- Hodsager

ager
D.a.l~ II II

4. D.a.lk Stoubæk Aulum Carlo J:v:i.adsen
It II 11 It II (nuv.ejer C.Chr.

Burmeister)
-)

5. lD. It tI Jens Peter A.K •.
>, 0rregaard- 6. 2~ " ti Richard Nielsen

, .

Erstat-
nine

kr.

3.000

97.000

9.500

1.200

.1.• 800

1.600
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Erstatningsudgiften ia1t 220.300 kr. med renter som'
ovenfor bestemt udredes af statskassen med 3/4 og Ringkøbing
amtsråd med 1/4.

kh.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.
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REG. NR. .s-s-,I' 14.

U d s k r i f t

af

protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds.

År 1972 den 19. december blev i sagen:
• •

R.A.F. 601/1969 Sag angående fredning af arealer omkring

Stoubæk Krat i Au1um og Hadsager sogne---_._-_._------

..1 afsagt sålydende

kendelse

~(C9f~o{
Jl ..~ -I~ 7 S-
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Skov- o~"r';<:"~~I~:.\rrelsen REG. NR. 5"S0L(. O t

FREDNINGSNÆVNET
FOR

eINGK0BING AMTS FREDNINGSKREDS

- 1 flfd 1831

Ringkøbing, den 3O. apr i l 1991.
R.A.F. 60/1991.

DOMMERKONTORET· TELEFON 07321411

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Aulum-Haderup kommune, Teknisk forvalt-
ning, 7430 Aulum, således:

"VedrØrende udvidelse af Rotvig Bro indenfor fredningsgrænsen for
Stoubæk Krat på matr.nr. laf Gl. Hodsager, Hodsager.

ttNævnet meddeler herved i medfØr af naturfredningslovens § 34 tilla-
delse til det ansøgte.

tlTilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge even-
tuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
fredningsnævnet (adr. Slotsrnarken 15, 2970 HØrsholm) af bl.a. ansØ-
geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede.

'

En tilladelse kan ikke udnyttes før udlØbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. "

tlvilket herved meddeles.
l. Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

M;~~;:.h~l::-~~~6~~~
LØV~ Nielsen

Skov~ og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,

0l~970 Hørsholm.
Miljøministeriet
Skov- og Naturstyre1sen
J.nr.SN I ~ III 11-000 l ~.
Akt. nr. ~~



FREDNINGSNÆVNET
~OR RINGKJØSING AMT

RETTEN I HERNING. 2. AFD
Nygade 1-3. 7400 Herning

Tit 9722 2200

'S'5Qtt-.Ol

Herning, den 16. juni 1995
R.A.F. 32/95

Hr. Erling Noe
Fynsgade 8
7490 Aulum

Erling Noe, Fynsgade 8, 7490 Aulum, ansøger om tilladelse til at..
oprense en tilgroet engvandingskanal p~ matr. nr. 3 r, Hallundbæk
B y, Ho d s a g e r. - R. A . F. 6 O1 / 6 9 - St o u b a}k K r a t .

Efter en besigtigelse den 7. juni 1995, hvori foruden nævnet del-
tog repræsentanter for Aulum-Haderup kommune, Danmarks Naturfred-

.. ningsforening, Friluftsrådet, Danmarks Jægerforbund samt Erling
Noe skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 tilla-
de, at Erling Noe som ansøgt meddeles tilladelse til at oprense
en tilgroet engvandingskanal på matr. nr. 3 r, Hallundbæk by,
Hodsager, idet oprensningen ikke skønnes at være i strid med
fredningens formål. Tilladelsen gives på vilkår,

- at større grene, rødder og stubbe deponeres endeligt udenfor
det fredede område, og

- at oprensningen af hensyn til risikoen for udlejning af slam
til Storå en skal ske i sommerperioden.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslavens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljoministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.



•

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tillådeIsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen~

H. Stamp~'

/GRM



FOR RINGKJØBING AMT
Retten i Herning, 2. afdeling

Nygade 1-3, 7400 Herning
Tlf. 97 22 22 00 Herning, den 1. juni 1993

R.A.F. 25/93
Ringkjøbing amtskommune
Landskabsafdelingen
Damstrædet 2
6950 Ringkøbing

Vedr. ansøgning om tilladelse til at bevare/genskabe en vandflade
i mosen i Stoubæk Krat ved udførelse af etape 1: Nedgravning af
Jernplader i dæmnlngen og en forøgelse af nuværende vandstand med

• 15 cm, på matr. nr. 1 .9., Stoubæk, tilhørende boet efter Mogens G.
Christiansen v/Skifteretten i Holstebro. - Fredning - Stoubæk
Krat.

Efter en besigtigelse, ~vori foruden nævnets medlemmer deltog
repræsentanter for Ringkøbing Amtskommune, Aulum-Haderup kommune
og Danmarks Naturfredningsforening, meddeler nævnet hermed i med-
før af Naturbeskyttelseslavens § 50 tilladelse til nedgravn~ng af
jernplader i dæmningen og en forøgelse af nuværende vandstand med
15 cm for at bevare/genskabe en vandflade i mosen.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
'. fra tilladeIsens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslavens § 66,

stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

e
"



En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat) kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

/GRM
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"7 ;. ~:il22 ~;::OO Herning, den 15. maj 1996

R.A.F. 21/96

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Aulum-Haderup kommune er d.d. tilskrevet således:

"Aulum-Haderup kommune, østergade 5, 7490 Aulum ansøger om tilla-
delse til oprensning af gammel engvandingskanal samt anlæggelse
af sti m.m. på matr. nr. 1 bo, Gl. Hodsager, Hodsager, tilhørende

.. Eigil Pedersen, Hovedgaden 57, Hodsager, 7490 Aulum. - R.A.F.
601/69 - Stoubæk Krat.

Efter en besigtigelse den 2. maj 1996, hvori foruden nævnet del-
tog repræsentanter for Ringkjøbing Amtskommune, Aulum-Haderup
kommune, Danmarks Naturfredningsforening samt lodejerne Eigil
Pedersen, Marinus Brogård og Poul Henning 8irkkjær, skal nævne~
i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 give tilladelse til, at
der på ejendommen matr. nr. 1 bo, Gl. Hodsager, Hodsager som
ansøgt foretages oprensning af en tilgroet engvandingskanal.

Tilladelsen gives på vilkår,

- at større grene, rødder og stubbe deponeres endeligt udenfor
det fredede område, og

- at oprensningen af hensyn til risikoen for udledning af slam
til Storå en skal ske i sommerperioden.

Endvidere gives der tilladelse til, at der langs kanalen som an-
søgt udlægges en afmærket trampesti.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at det ansøgte ikke vil
være i strid med fredningens formål.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
Miljø. og Energimi~i~terjetfra tilI5R:D~-sGi.Na~a.t's'tYfe1~gri'jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,

s t k. 2. J.nr. SN 1996 - '2 \ I I \ l~C (101 m(
Akt. nr. '7 -



Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet .

• Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

~~

/GRM



FREDNINGSNÆVNET
FOR RlNGKJ081NG AMT

REDEN I HERNING, 2. AFD.
Nygade 1-3, 7400 Herning

TIL 9722 2200

• I -

Herning, den 11. oktober 1996
R.A.F. 64/96

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø. REG. Nrt 559't 0\.

Herning kommunale Værker er d.d. tilskrevet således:

•
"Herning kommunale Værker, Enghavevej 10, 7400 Herning, ansøger om
tilladelse til at nedlægge kabel over matr. nr. 1 e og 2 e, Rot-
viggård, Aulum, tilhørende Adam Madsen. - R.A.F. 601/69 - Stou-
bæk Krat .

Herning Kommunale Værker har ved skrivelse af 2. august 1996
søgt om tilladelse til at krydse det fredede areal Stoubæk Krat
med et nedgravet kabel. Fredningsnævnet skal hermed give tilla-
delse til det ansøgte.

Tilladelsen gives på vilkår, at kabelnedlægningen foretages med
kædegraver og nedgravningssporet retableres i forbindelse hermed.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at det ansøgte ikke fin-
des at være i strid med formålet bag fredningen.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
Aø- og ERe'HMhtH1Rerfe~ f ø rt e adr esse .
~~v- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - \ 1. ~\ , \ \ - c..·:C~OI J3['
Al~t.nr. \ Lj



En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
'.- klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-

myndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

N~'-m-p-~--~

/GRM
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØSING AMT

RETTEN I HERNING. 2. AFD.
Nygade 1-3, 74QO Herning

Til. 9722 2200

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Herning, den 15. april 1998
Sko,>,. oMOdtaget i R • A • F. 8 / 9 8

g Natursfy
jl relsen
:i S APR. 199B

RE:b. HR. 55~'-\, Cl \ ,

Genbrugsgården, Feldborgvej 8, 7490 Aulum, er d.d. tilskrevet
således:

"Genbrugsgården, Aulum-Haderup kommune ansøger på vegne Eigil Pe-
dersen, Hovedgaden 57, Hodsager, 7490 Aulum, om tilladelse til
genskabelse af endnu en del af gammel engvandingskanal samt an-
læggelse af sti på matr. nr. 1 bo, 1 av og 1 cb, Gl. Hodsager,
Hodsager. - R.A.F. 601/69 - Stoubæk Krat.

Efter en besigtigelse den 2. april 1998, hvori foruden nævnet
deltog repræsentanter for Ringkjøbing Amt, Danmarks Naturfred-
ningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Genbrugsgården samt
lodsejeren Eigil Pedersen, skal nævnet i medfør af Naturbeskyt-
telseslovens § 50 give tilladelse til, at der på ejendommene
matr. nr. lav, 1 bc, 1 cb og 1 bo Gl. Hodsager, Hodsager som
ansøgt foretages oprensning af ca. 200 meter af en tilgroet eng-
vandingskanal som vist på vedlagte kort og luftfoto og etableres

.. en overkørsel.

Tilladelsen gives på vilkår,

1. at større grene, rødder og stubbe deponeres endeligt udenfor
det fredede område,

2. at oprensningen af hensyn til risikoen for udledning af slam
til Storåen skal ske i sommerperioden,

,
3. at overkørslen bliver i niveau med arealerne på begge sider af

kanalen, og

.4. at kisten bliver uden stemmeplader til opstemning af kanalen,
idet kisten herefter alene bruges til afledning, når der er en
høj vandstand i kanalen.



Endvidere gives der tilladelse til, at der langs kanalen som an-
søgt udlægges en afmærket trampesti.

Nævnet har ved afgørelsen især ligt vægt pA, at der er tale om et
naturgenopretningsprojekt, der forskøn~er omrAdet og øger mulig-
hederne for, at offentligheden kan udnytte det fredede areal til
rekreative formAl. Det ansøgte er herefter ikke i strid med fred-
ningens formål.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr. ..
§ 87 inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen mAtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

,
/GRM



REG. HH. 5 SC} 4,0 I
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJ0BING AMT

Sk Modtaget l

ov- og NaturstyreIs
22 JUN i e"lIerning, den 21. juni 2000

I 2000 R.A.F.47/00
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Eigil Gørup Christiansen er d.d. tilskrevet således:

"Eigil Gørup Christiansen, Feldborgvej 15, 7490 Aulum, ansøger om tilladelse til at etablere en
bedre adgangsvej for sine kreaturer langs sydgrænsen af Stoubæk Krat-fredningen, matr. nr. la,
Stoubæk, Aulum. - R.A.F. 601/69 - Stoubæk Krat.

Fredningsnævnet foretog den 16. juni 2000 en besigtigelse, hvori foruden nævnet deltog repræsen-
tanter for Ringkjøbing Amt, Aulum-Haderup kommune, Danmarks Naturfredningsforening og
Dansk Ornitologisk Forening. Ansøgeren Eigil Gørup Christiansen var trods indkaldelse ikke mødt.
Nævnet skal efter besigtigelsen meddele, at det i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan
tillades, at der som ansøgt på matr. nr. 1 a, Stoubæk, Aulum anlægges og befæstes en ny privat vej
ved spredning af bygningsaffald, idet dette findes at være i strid med fredningens formål.

Nævnet har især lagt vægt på, at der ikke er oplysninger om, at der er et reelt behov for en sådan vej
i forbindelse med landbrugsdriften, ligesom en spredning af bygningsaffaldet vil virke skæmmende
på området.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

/~'---"'------H. amp

l· iJj{l- og Energiministeriet
.-.'~\.0V-og r'.Jaturr''tyrelsen
J,nr. SN '1996 -111/ I{~() }
Akt. nr. 00
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RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 E-mai): f-naevn@get2net.dk

mailto:f-naevn@get2net.dk


FREDNINGSNÆVNET FORRINGKJØBING AMT REG. NR. 55QLf. of

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København 0.

Herning, den 22. juni 2000
R.A.F. 48/00

Aulum -Haderup kommune er d.d. tilskrevet således:

"Aulum-Haderup kommune, 0stergade 5, 7490 Aulum, ansøger om tilladelse til at etablere ophaler-
plads, sti og overnatningsplads for kanofarere på matr. nr. 1 av og 1 bo, GI. Hodsager, Aulum. -
R.A.F. 601/69 - Stoubæk Krat.

• Efter en besigtigelse den 16. juni 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringkjøbing
Amt, Aulum-Haderup kommune, Danmarks Naturfredningsforening, og Dansk Ornitologisk For-
ening, skal nævnet meddele tilladelse til, at Aulum-Haderup kommune som ansøgt laver en opha-
lerplads ved Storåen til kanoer, en primitiv teltplads med toilet samt sti herimellem på matr. nr. lav
og l bo, GI. Hodsager, Aulum, da dette ikke er i strid med fredningens formål.

Nævnet har især lagt vægt på, at der ved udformningen er taget hensyn til, at det ansøgte ikke må
virke dominerende eller skæmmende i landskabet, samt at det forbedrer mulighederne for, at besø-
gende kan få naturoplevelser i det fredede areal.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:
• Toiletbygningen opføres i træ med tag af træ eller pap. Træet må kun males i jordfarver, samt
• ophalerpladsens nærmere udformning skal godkendes af Fredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse, jfr. Na-
turbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, j fr. § 87 inden 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser, som lov-
givningen måtte kræve.

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering .

• (~. Il~;' ~>~"'t·~~~~n·ni[~t/.:~riet
/ t -, .l<~...~,~~.~"c~ø11tQlsen. .f
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RETTEN I HERNING, 2. AFDELING

Nygade 1-3, 7400 Herning
Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk
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NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

Modtaget i .
Skov- og Naturstyrelsen

28 SfP. 2000

Frederiksborggade J5, J360 København K
Tlf.: 33955700
Fax: 3395 5769
X400: S=nJm; P=sdn; A=dk400; C=dk
Internet: nJm@lthLdk

Eigil Gørup Christiansen
Feldborgvej 15
7490 Aulum

J.nr.: 97-121/650-0017
KRA

25 AUG.2000

•
Fredningsnævnet for Ringkøbing Amt har den 22. juni 2000 meddelt Aulum -
Haderup Kommune dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
til etablering af ophalerplads til kanoer ved Storåen, primitiv telt-
plads og sti på matr.nr. lav og 1bo, Hodsager, Aulum. I brev af 20. ju-
li 2000 har De som beboer i området klaget til Naturklagenævnet over am-
tets afgørelse.

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan Fredningsnævnet meddele
dispensation fra en fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke
vil stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet efter reg-
lerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 12, herunder § 86, der fastsæt-
ter kredsen af klageberettigede. Det fremgår heraf, at klageberettiget
er:

1) adressaten for afgørelsen,
2) offentlige myndigheder.
3) Danmarks Naturfredningsforening og
4) lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen.

i i'jø- og Energiministøriet
'. ,. l' ·r,. I' • , : r''''']f'Cln'~'I.:JV-OG J..'J' •.i.\I1. ...~~I- ...... ).l.~ ;.)f:.!

J.nr. SN 18G6 - \ Cl\ \ \ \ \ - C) esa \
.O,l\t. nr.
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Som beboer i området er De således ikke klageberettiget efter naturbe-
skyttelsesloven, og klagen må derfor afvises fra realitetsbehandling.

Afgørelsen er truffet af Naturklagenævnets formand på nævnets vegne, jf ..naturbeskyttelseslovens § 81, stk. 3. ~

Kopi af afgørelsen er samtidig sendt til Fredningsnævnet for Ringkøbing
Amt, Aulum - Haderup Kommune, Eigil Petersen, Hanne Jensen og Villy
Grønne.

IJ'ltJH ~~ ~7-Oluf Ting~e~1 Kirsten Ravnsborg
viceformand fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til p_
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.



FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Herning, den 27. november 2000
R.A.F. 48//00

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtagrf i
Skov- Ol'"......utUi.'.,. ~'lqen

28 NOV. 2JOO
Aulum-Haderup kommune er d.d. tilskrevet således:

"Aulum-Haderup kommune, østergade 5, 7490 Aulum, ansøger om tilladelse til at etablere opha-
lerplads, sti og overnatningsplads for kanofarere på matr. nr. l av og l bo, GI. Hodsager, Aulum. -
R.A.F. 601/69 - Stoubæk Krat.

Fredningsnævnet meddelte ved kendelse af 22 juni 2000 tilladelse til, at ansøgeren blandt andet
etablerede en ophalerplads ved Storåen til kanoer. Tilladelsen blev givet på vilkår, at Frednings-
nævnet skulle godkende ophalerpladsens nærmere udformning.

Ansøgeren har nu fremsendt en nærmere beskrivelse af ophalerpladsen. Det fremgår heraf, at op-
halerpladsen etableres med en placering som vist på det kortbilag, der er vedhæftet denne tilladelse.
Abrinken vil blive forstærket med fibertexdug, der dækkes af håndstore sten. Over fiberdugen ud-
lægges rundtømmer for at lette ophaling af kanoerne. Rundtømmeret fastholdes af pæle, der ned-
rammes med en fri højde over terræn på ca. 1,5 meter. Disse pæle anvendes også som fortøjnings-
pæle. Ophalerpladsen anlægges uden afgravning af eksisterende åbrink og engareal.

Projektet har været forelagt Ringkjøbing Amt, der ikke havde indvendinger mod udformningen.

e Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 9, stk. 4 i forretningsordenen for Frednings-
nævn.

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 godkende udformnin-
gen af ophalerpladsen.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse, jfr. Na-
turbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen iklce
udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

lVJilJ~)- og r~nl:'rffllm:mJt;eriet RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Sko\1·· ot>' Nat1li"I~t:vrl.~]RRr, Nygade 1-3 7400 Herning

,J ;I; '" t:::m....." ,J.m :3N 1H8(i· /-:0/ / /I-O~O f If. 97 21 L2 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Det skal fortsat bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladel-
ser, som lovgi~ingen måtte kræve.

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97222200 E-mail: f-naevn@get2net.dk
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•

•
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RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

                                                                                                                   Herning, 20. februar 2018 

                                                                                                                                  FN-MJV-41-2017 

Herning kommune 

ngolh@herning.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Herning kommune ansøger på vegne Feldborg borgerforening om tilladelse til at opføre to shelters 

ved Hodsager Kanoplads, Toppergårdvej, Hodsager. – R.A.F. 601/1969 – Stoubæk Krat. 

 

Efter en besigtigelse den 12. februar 2018, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for 

Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og ansøgeren, Herning kommune, skal nævnet 

meddele tilladelse til, at Herning kommune som ansøgt opstiller to sheltere på den primitive telt-

plads ved Storåen på matr. nr. 1 bo, Gl. Hodsager, Aulum, da dette ikke er i strid med fredningens 

formål. Placeringen er som ansøgt i kanten af jordvolden langs den nordøstlige side af teltpladsen. 

 

Nævnet har især lagt vægt på, at der ved udformningen og placeringen er taget hensyn til, at det 

ansøgte ikke må virke dominerende eller skæmmende i landskabet. Der henvises her til, at shelterne 

ikke kan ses fra vejen. Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det ansøgte forbedrer mulighederne 

for, at besøgende kan få naturoplevelser i det fredede areal.  

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 

uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 

altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-

gefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørel-

sen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

mailto:ngolh@herning.dk
http://www.naevneneshus.dk/
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RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-

ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-

sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-

terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 

i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-

tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-

relsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 

udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

                                                                                                                   Herning, 1. marts 2018  
                                                                                                                                  FN-MJV-02-2018 
 
 
 
Berigtigelse og tydeliggørelse til protokollat af 20. februar 2018 
 
Efter en besigtigelse den 12. februar 2018, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for 
Herning kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Carsten Mogensen, er der 
indgået følgende aftale mellem Carsten Mogensen og Herning kommune: 
Stien bliver liggende, hvor den er anlagt, og den eksisterende skiltning forbliver.  
 
Skiltningen suppleres med følgende skilte, der udformes som skilte svarende til de eksisterende og 
på pæle som de eksisterende og med teksten ”Privat”: 

• På Brogårdvej, hvor den drejer vinkelret til højre hen mod Carsten Mogensens ejendom. 
Placeringen på vejens nordlige side umiddelbart efter svingningen blev markeret på stedet. 
Tekst: OBS! – PRIVAT – Benyt venligst stien – God tur. 

• På Brogårdvej, hvor vejen fra sommerhusene drejer vinkelret til venstre hen mod Carsten 
Mogensens ejendom. Placeringen på vejens sydlige side umiddelbart overfor det eksisteren-
de skilt på den nordlige side af hegnet blev markeret på stedet. 
Tekst: OBS! – PRIVAT – Benyt venligst stien – God tur 

• På stien umiddelbart nord for det sted, hvor Brogårdvej drejer til højre mod sommerhusene, 
og hvor der er en indgang til en åben plads, som Carsten Mogensen og hans familie har en 
bålplads, en bænk og en bådplads. 
Tekst: PRIVAT 

 
Endvidere er det aftalt, at broen over vandløbet lidt nordøst for sommerhusene og stien frem mod 
broen ikke flyttes. 
 
Herning kommune har erklæret, at de er villige til at være lydhøre, hvis skiltningen ikke er tilstræk-
kelig til at sikre Carsten Mogensens rettigheder efter loven. 
 
Dette protokollat sendes til deltagerne i besigtigelsen og lægges på fredningssagen. 
 

1. marts 2018 
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